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News@TI
Foco em usuários que precisam 
de alto desempenho

@A Lenovo, empresa líder no fornecimento de tecnologia inteligente, 
anuncia o lançamento da ThinkStation P340 Torre, workstation 

ideal para usuários que precisam de alto desempenho para as tarefas 
mais exigentes. Seguindo o padrão de qualidade e durabilidade dos 
equipamentos da linha Think, a P340 Torre é perfeita para CAD, design, 
engenharia, finanças, saúde, educação, mídia e entretenimento, simu-
lação e até realidade virtual (VR). Possui certificações dos principais 
ISVs do mercado, incluindo Autodesk®, Bentley®, Dassault®, PTC® 
e Siemens®, garantindo, assim, a melhor experiência de qualidade ao 
usuário e compatibilidade com os principais softwares de diferentes 
indústrias. Para suportar as atividades que exigem alto poder de 
processamento, a ThinkStation P340 Torre pode combinar caracte-
rísticas que levam a um desempenho superior. É possível equipar 
a workstation com processadores até Intel® Xeon® W-1290P com 
vPro ™ e até Intel® Core ™ i9-10900K de 10ª geração com vPro ™. 
Usuários que precisam de gráficos de alta qualidade podem escolher 
até 1x NVIDIA® Quadro RTX™ 5000 16GB ou 2x NVIDIA® Quadro 
P2200 5GB. A ThinkStation P340 Torre conta ainda com até 128GB 
de memória ECC e até 8TB de armazenamento SSD. Os usuários têm 
à disposição, também, três portas DisplayPort e suporte para até 11 
monitores, levando a produtividade a outro patamar (www.lenovo.com).

Coluna do Heródoto

O povo procura 
alguém fora da 
política. Uma pessoa 
que não arraste para 
o poder um bando 
de sanguessugas que 
chupam o sangue da 
república. 

Alguém não com-
prometido com os 
porões de Brasília, 

onde, na calada da noite, são 
combinadas a distribuição 
de propinas e cargos rele-
vantes. O contribuinte está 
cansado de acompanhar na 
mídia os inúmeros proces-
sos que sempre apontam 
suspeitos e terminam ou 
esquecidos em um escani-
nho qualquer do sistema, ou 
prescreve na justiça. Passa o 
tempo e não há julgamento. 
O principal suspeito tem 
mais de 70 anos e os prazos 
lhe são favoráveis. 

Só falta no futuro existir 
uma legislação que conceda 
prerrogativa de função e 
que o povo apelide de foro 
privilegiado. Uma coisa 
inconcebível, afinal não foi 
com esse propósito que se 
lutou pela volta à democra-
cia, numa nova constituição 
promulgada e eleições di-
retas para todos os cargos. 
Talvez um outsider, como 
dizem os comentaristas 
políticos, seja a solução para 
dar um drible da vaca no  
sistema eleitoral inovado e 
eivado  de brechas para os 
espertos. 

Os pessimistas afirmam 
que os que anseiam por um 
outsider que não se lambuje 
na lâmina da politicalha é o 
mesmo que esperar Godot, o 
personagem de  Samuel Be-
cket. A lei aprovada no calor 
do fim do regime autoritário 
estabelece que ninguém 
pode se candidatar sem 
estar filiado a um partido 
político. É para consolidar 
a democracia, como na Grã 
Bretanha, dizem. 

Não há  possibilidade de 
candidaturas independen-
tes, como as que existem 
nas eleições da terra de 
um homem que definiu a 
democracia como o gover-
no do povo, para o povo e 
pelo povo. O próprio Lin-
coln era filiado ao Partido 
Republicano, que também 
deu outros presidentes 

para os Estados Unidos. 
Portanto está montado o 
esquema : quem quiser se 
candidatar tem que beijar 
a mão  do cacique político, 
um verdadeiro condottiere, 
que se intitula presidente 
da legenda. 

As listas de candidatos 
são edificadas de cima para 
baixo. Os de cima se ele-
gem, os debaixo carregam 
votos para formar legenda 
que garantem mais cargos 
nas assembleias. São como 
a formigas operárias que 
trabalham para alimentar a 
rainha e a elite folgada do 
formigueiro. Não há saída. 

Os olhos se voltam para 
o mundo empresarial. Um 
capitão de indústria, um 
líder de corporação, um 
CEO de uma empresa de 
comunicação, conhecido 
do grande público, que vota 
em personalidades e não em 
partidos ou programas de 
governo. Nada mal para a 
primeira eleição direta para 
a presidência da república 
e o segundo presidente civil 
do Brasil. A cúpula do recém 
formado Partido Municipa-
lista Brasileiro convida o 
empresário e apresentador 
de televisão. 

Um candidato imbatível. 
Possui imensa popularida-
de. E ele aceita o convite. 
Silvio Santos, dono do 
Sistema Brasileiro de Tele-
visão, não resiste ao canto 
das velhas sereias políticas. 
Lança sua candidatura, que 
logo ganha força, é alvo de 
conversas no transporte 
público, padarias, bares e 
outros locais onde o povo 
humilde se junta. Ele é o 
cara, poderia dizer alguém 
lá no futuro. 

Os caciques adversários 
se movimentam para impe-
dir a chegada do outsider. 
O caminho é o meandro da 
justiça eleitoral, que não 
falha. O TSE alega que o 
partido é ilegal e não pode 
apresentar nenhum candi-
dato. Naufraga o movimento 
por um não político logo 
depois que o barco eleito-
ral tinha deixado o porto. 
Recebe um torpedo bem no 
meio do casco lançado por 
um desconhecido de nome 
Eduardo Cunha. 

 
(*) - É âncora do Jornal da Record 

News o primeiro em multiplataforma 
(hbarbeiro@recordtv.com.br).

Heródoto Barbeiro (*)

Um outsider 
na Presidência

São Paulo, sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 Negócios2 Negócios
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11 dicas do WhatsApp para 
aproveitar melhor o aplicativo

A lista traz funcionalidades já popu-
lares como as chamadas de vídeo 
e outras mais recentes como a 

introdução de mensagens temporárias. 
Confira abaixo:

 
1 - Distanciamento social nas festas de 
final de ano? Use as chamadas de vídeo

A pandemia está impondo uma nova re-
alidade para as festas de final de ano. Com 
a necessidade do distanciamento social e a 
impossibilidade de reunir muitas pessoas, 
as chamadas de vídeo tornam-se grandes 
aliadas para aproximar amigos e familiares. 
Em abril deste ano, o WhatsApp dobrou a 
capacidade de participantes de 4 para 8 
pessoas em uma única chamada de vídeo, 
tornando mais prático e acessível o contato 
entre usuários do aplicativo.

2 - Apague conteúdos que ocupam espa-
ço em seu aparelho de maneira simples

Agora os usuários têm mais controle 
sobre arquivos a serem deletados, in-
cluindo fotos, vídeos e GIFs. O WhatsApp 
otimizou a ferramenta de gerenciamento 
de armazenamento e passou a oferecer 
sugestões simples de limpeza agrupando 
arquivos grandes e/ou encaminhados com 
frequência. Também é possível visualizar 
os arquivos antes de selecionar um ou mais 
itens a serem apagados.

3 - Personalize suas conversas no 
WhatsApp

Com essa nova funcionalidade, você 
nunca mais enviará uma mensagem para 
a pessoa ou grupo errado no WhatsApp. O 
aplicativo agora possibilita que você defina 
papéis de parede diferentes e personali-
zados para cada conversa. Para mudar o 
papel de parede, abra a conversa com um 
contato no aplicativo, toque em mais opções 
e papel de parede. Você pode escolher entre 
as suas fotos ou entre os papéis de parede 
previamente carregados no aplicativo. Ao 
selecionar o seu preferido, você pode definir 
se ele será utilizado para todas as conversas 
ou para um contato/grupo específico. 

4 - Ative as mensagens temporárias 
em conversas individuais ou em grupo

Para tornar as conversas que temos no 
WhatsApp mais parecidas com as nossas in-
terações pessoalmente, o aplicativo lançou 
um recurso prático que apaga mensagens 
após sete dias. Assim, conversas que não 
precisam ser guardadas para sempre são 
automaticamente excluídas do aparelho 
sem ocupar espaço. Vale lembrar que, nas 
conversas individuais, os dois participantes 
podem ativar ou desativar as mensagens 
temporárias. Nos grupos, apenas os admi-
nistradores têm esta opção.

5 - Silencie grupos ou conversas in-
dividuais

Cansado de tantas notificações de suas 
conversas no WhatsApp? Os usuários 
podem silenciar as notificações de grupos 
ou conversas individuais por determinados 
períodos de tempo (8 horas, uma semana ou 
para sempre). Ao silenciar uma conversa, 
você continuará recebendo as mensagens, 

9 - Previna-se de golpes
O WhatsApp implementou diversas 

medidas para proteger seus usuários de 
golpes na plataforma. Para não se tornar 
a próxima vítima, sempre desconfie de 
contatos solicitando dinheiro ou pedindo 
o código de confirmação enviado para seu 
telefone por SMS. Esse código é utilizado 
para autenticar sua conta de WhatsApp em 
outro aparelho e nunca deve ser comparti-
lhado, nem com amigos ou familiares. Uma 
boa dica é adicionar uma camada extra de 
segurança à sua conta com a ativação da 
confirmação em duas etapas, que solicitará 
um código de seis dígitos se houver uma 
tentativa de entrada no seu número de 
WhatsApp. 

10 -  Saiba como agir caso sua conta 
seja roubada

Notifique seus amigos e familiares sobre 
o ocorrido e reinstale o WhatsApp, entran-
do com seu número de telefone e confir-
mando o código de seis dígitos que você 
receberá via SMS. Dessa forma, qualquer 
indivíduo que estiver usando sua conta 
será desconectado automaticamente. Caso 
necessário, entre em contato com a equipe 
de atendimento do WhatsApp. Mande um 
e-mail para support@whatsapp.com com o 
assunto “Conta clonada/roubada (+55 DDD 
…)” e descreva o ocorrido com o máximo 
de detalhes possível.

11 - Denuncie mensagens suspeitas
Se algum conteúdo enviado no WhatsApp 

te causar desconforto ou se você receber 
alguma abordagem indevida, você pode 
denunciar o usuário e ajudar a tornar a 
plataforma um ambiente mais saudável. 
Sempre que uma conversa com um número 
desconhecido é iniciada, o usuário tem a 
opção de denunciar e/ou bloquear este 
contato/ grupo diretamente no chat. Tam-
bém é possível realizar essa denúncia pelos 
dados do perfil. Para isso: abra a conversa; 
toque no nome do contato ou grupo para 
abrir os dados do perfil; deslize até o final 
da página e selecione “Denunciar contato” 
ou “Denunciar grupo”.

Com mais de 120 milhões de usuários mensais no país, o WhatsApp se tornou uma ferramenta muito importante 
na comunicação dos brasileiros. Pensando nisso, reunimos 11 dicas para que as pessoas aproveitem melhor o 
aplicativo no final do ano e também em 2021. 

mas seu celular não vibrará ou emitirá sons 
para essas notificações.

6 - Destaque o conteúdo de suas men-
sagens de texto

É possível destacar palavras em suas men-
sagens de texto no WhatsApp adicionando 
comandos muito simples. Para colocar 
palavras em negrito, inclua asteriscos (*) 
antes e depois do que você pretende res-
saltar. Para usar o itálico, acrescente um 
traço baixo (_) antes e depois da palavra ou 
frase. Já para incluir aquele risco no meio 
das palavras (conhecido como tachado), 
basta usar o til (~) da mesma forma.

7 - Compre de negócios locais com a 
praticidade do WhatsApp

Muitas empresas já utilizam o aplicativo 
como um canal simples e seguro para vendas 
e relacionamento com seus clientes. Ao vi-
sitar o perfil de uma empresa no WhatsApp, 
é possível verificar o catálogo de produtos 
(caso a empresa tenha configurado um) e 
adicionar seus itens favoritos a um carrinho 
de compras. Depois de selecionar todos 
os produtos, você pode enviar todo o con-
teúdo do carrinho em apenas um clique, 
facilitando seu processo de compra e o 
gerenciamento de pedidos para a empresa. 

8 - Se você tem um pequeno negócio, 
crie uma conta no WhatsApp Business

O aplicativo do WhatsApp pensado para 
pequenos e médios negócios é gratuito e tão 
intuitivo quanto a versão convencional. Para 
baixar, é só procurar WhatsApp Business 
na loja de aplicativos do seu smartphone 
e cadastrar o número de celular. Os perfis 
empresariais te ajudam com ferramentas 
especiais de organização e respostas rápidas 
para perguntas frequentes, entre outros. 
Também facilitam o contato com os clientes 
por meio de informações úteis sobre a empre-
sa e da criação de um catálogo com produtos 
disponíveis, descrição, imagem, preço e 
estoque. Com a recente criação do carrinho 
de compras, os clientes podem selecionar 
diversos produtos de uma só vez e fazer o 
pedido por meio de uma única mensagem. 

Todos presenciamos como a pandemia 
acelerou exponencialmente a transforma-
ção digital de empresas, dos mais diversos 
portes em diversos setores da economia, 
bem como nos três níveis do governo. Na 
distribuição de tecnologia, especialmente 
nas áreas de infraestrutura e de segurança 
da informação, não foi diferente. Houve 
um aumento significativo da demanda, 
impulsionada pelo trabalho remoto e a 
consequente necessidade de prover aces-
so seguro e distribuído, além de sistemas 
mais robustos para suportar o crescimento 
e a disponibilidade de dados.

 
Para se ter uma ideia, na CLM, distri-

buidor brasileiro de valor agregado que 
atua na América Latina, a procura por 
tecnologias de segurança e infraestrutura 
mais que dobrou. “Estávamos no lugar 
certo e na hora certa,” comenta o fundador 
da empresa, Francisco Camargo, ao men-

CLM avalia mercado de distribuição e a 
atualização tecnológica do Brasil

“Ao longo de mais de 25 anos, cons-
truímos expertise em verticais de TI e 
Telecom de modo a integrar em nosso 
ecossistema de distribuição soluções 
de fabricantes líderes de mercado para 
podermos resolver, de ponta a ponta, 
as necessidades dos clientes,” explica 
Camargo.

 
Conceitos emergentes também acele-

ram as vendas. A CLM turbinou seu braço 
de inteligência, a CLM.University, que lan-
çou o Laboratório de Cibersegurança em 
IoT e 5G, em parceria com a A10 Networks. 
O objetivo é garantir capacitação de alto 
nível para seus 400 canais. “Aportamos 
recursos que vão contribuir para a forma-
ção de um ecossistema capaz de prover 
conhecimento, de forma muito rápida, e 
atender às exigências de um cenário em 
transformação acelerada,” pontua o exe-
cutivo (www.CLM.international).

cionar as soluções que distribui na região.
 
Novas regulações também trouxeram 

novas demandas. A Lei Geral de Proteção 
de Dados – LGPD – que acaba de entrar em 
vigor, vai dar muito trabalho para as empre-
sas se adequarem e serão as tecnologias de 
segurança e proteção contra vazamentos 
as mais procuradas. A CLM prevê aumento 
da demanda por essas soluções em torno 
de 80%.

 
No entanto, na análise da CLM, a partir de 

estudos feitos com seus parceiros, esse ce-
nário de expansão não deve continuar para 
sempre, sendo esperada uma desaceleração 
no segundo semestre de 2021. As empresas 
investiram em várias soluções para sanar 
seus problemas imediatos e, com a crise de 
saúde que desacelerou significativamente a 
economia, os grandes projetos de TI tendem 
a ficar para o futuro.

Foto de Anton no Pexels


